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Betreft : Geen (definitief) bericht met voldoende studiepunten/lestijden  
 
 
Mevrouw X, Mijnheer X, 

 

Uw kinderbijslagfonds ontving nog geen (definitief) bericht dat uw zoon/dochter ingeschreven is in 

het hoger onderwijs voor minstens 27 studiepunten, of in het secundair onderwijs voor minstens 17 

lestijden per week. Aan de hand van deze brief willen we nagaan waarom we nog geen studiebewijs 

hebben ontvangen.  

 

 
 
Om recht te hebben op kinderbijslag moet een jongere die niet meer leerplichtig is voor het 

school-/academiejaar 2015-2016 ingeschreven zijn 

 

- aan een of meer universiteiten/hogescholen voor minstens 27 studiepunten, 

-  aan een of meer scholen voor secundair onderwijs voor minstens 17 lestijden per week.  

 

Meer informatie over het recht op kinderbijslag na de leerplicht vindt u op blz. 4 en 5. 

 

 
 

 
 

 
 
Nog vragen ? Of wil u de gegevens van uw kinderbijslagdossier inkijken of verbeteren ? 

Neem contact op met uw dossierbeheerder. Zijn gegevens vindt u op de briefwisseling met 

FAMIFED. Met algemene vragen kan u terecht op onze website www.famifed.be.  

U kan ook contact opnemen met:  
FAMIFED 
Trierstraat 9 
1000 Brussel 
0800 94 434 

.

Recht op kinderbijslag na de leerplicht 

WAT moet u doen om uw recht op kinderbijslag te behouden ? 

SITUATIE 1 Als uw zoon of dochter na 1 november is ingeschreven als student in een 
onderwijsinstelling van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap moet u niets 
doen, wij ontvangen dan begin december het elektronisch bericht van de 
respectievelijke Gemeenschap. 

 
SITUATIE 2 In alle ander gevallen vindt u hierbij een verklaring om in te vullen. 

Antwoord ons zo snel mogelijk zodat wij uw recht op kinderbijslag kunnen 
onderzoeken. 

Wij betalen u nog de kinderbijslag voor de maand november op 8 december. Als echter 
blijkt dat u geen recht meer heeft OF als u niet reageert op deze brief, dan zullen wij de 
kinderbijslag betaald sedert de laatste zomervakantie terugvorderen. U ontvangt dan na 15 
december een brief met de vraag om de kinderbijslag terug te betalen.   

http://www.famifed.be/
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Deze gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen.  
Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, 
wend u dan tot uw kinderbijslagfonds.  Het adres staat op de voorkant. 

  

 
Kruis hierna aan en vul in wat voor de jongere van toepassing is, en volg de instructies. 
Het kan zijn dat u meer dan één situatie moet aankruisen. 

 
Ik ondergetekende  ...............................................................................................................................  
  (naam en voornaam)

 
verklaar dat mijn zoon/dochter  ............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

 nog studeert of een opleiding volgt, alleen in een of meer onderwijsinstellingen van de  
Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap (inschrijving voor 1 november). 

Stuur de verklaring terug of neem contact op met uw dossierbeheerder. 
De Vlaamse of de Duitstalige Gemeenschap levert rechtstreeks een elektronisch attest aan het 
kinderbijslagfonds. 

 

 de jongere studeert nog of volgt nog een opleiding in een onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap 
 de jongere volgt volwassenenonderwijs  
 de jongere volgt onderwijs voor sociale promotie 
 de jongere volgt avondonderwijs  
 de jongere volgt privéonderwijs  
 de jongere volgt ander onderwijs…………. ........................................................................................  
 

Stuur de verklaring terug of neem contact op met uw dossierbeheerder. Uw kinderbijslagfonds 
zal u het formulier P7 bezorgen of download dat formulier van www.xxx.be (website 
kinderbijslagfonds) 

 
 de jongere werkt met een leercontract 
 

Stuur de verklaring terug of neem contact op met uw dossierbeheerder. Uw kinderbijslagfond 
bezorgt u het formulier P9 of download dat formulier van www.xxx.be (website 
kinderbijslagfonds) 

 de jongere volgt een ondernemersopleiding   
 

Stuur de verklaring terug of neem contact op met uw dossierbeheerder. Uw kinderbijslagfonds 
bezorgt u het formulier P9bis of download dat formulier van www.xxx.be (website 
kinderbijslagfonds) 

 
 de jongere studeert buiten België  
 

Laat uw dossierbeheerder weten in welk land uw kind studeert. U ontvangt dan het passende 
formulier 
 

 

 
 
 
 

 

  

Verk lar ing  

over  he t  gevo lgde  

onderw i js  

 

 dossierbeheerder 

telefoonnummer 

dossiernummer 

 

http://www.xxx.be/
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 werkzoekende schoolverlater is 

Hij/zij heeft  zich ingeschreven als werkzoekende?             ja         nee.  

Als de jongere een 2
e
 examenzittijd had: datum laatste examen …………… 

 of afgestudeerd is op (datum laatste schooldag)…………… 
 of gestopt is met studeren of opleiding volgen op (datum laatste schooldag)……………. 
 of een doctoraatsopleiding volgt 
 of ziek is sinds ……. 
 of begon te werken op …………. 
 of een vakantiejob doet buiten België …………………… 
 

Stuur ons dit formulier zo snel mogelijk ingevuld en ondertekend terug.  

 

 
 
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ik heb kennis genomen van de bijgevoegde informatie.   
 
Datum  .....................................................................         
Handtekening  .........................................................  
Telefoon  ..................................................................  
E-mail  ......................................................................         
 
 
 
 

 

LET OP  
 
Meld onmiddellijk alle wijzigingen in de situatie van uw zoon of dochter. Dat voorkomt dat de 
kinderbijslag te laat betaald wordt of dat ten onrechte betaalde kinderbijslag later teruggevorderd 
moet worden. 


